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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel 

Bouwfonds Ontwikkeling BV is voornemens woningbouw te ontwikkelen op de locatie Prins Hendriklaan 

33 ('De Laars'). In 2011 is reeds een bestemmingsplan vastgesteld om woningbouw ter plaatse 

planologisch mogelijk te maken. Nieuwe inzichten leiden ertoe de positionering van de woningen aan te 

passen ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan. Gezien de huidige woningmarkt is het niet 

mogelijk gebleken om alle woningen in één keer te ontwikkelen. Daarom wordt nu een flexibel 

bestemmingsplan opgesteld, waarbij de positionering van de woningen minder exact wordt aangegeven 

als in het voorgaande bestemmingsplan het geval was. Vanwege de andere positionering van de 

woningen en de gewenste flexibiliteit, is de ontwikkeling in strijd met het ter plaatse vigerende 

bestemmingsplan. Onderhavig bestemmingsplan heeft als doel de ontwikkelingen ter plaatse van de 

locatie juridisch-planologisch mogelijk te maken. 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen binnen de kern Bergen. Het betreft de locatie van het voormalige 

schoolgebouw aan de Van Teijlingenlaan. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de 

woningen aan de Baron Mulertlaan en aan de westzijde door de Van Teijlingenlaan. Het achterpad dat 

bij de woningen aan de Baron Mulertlaan hoort, is eveneens onderdeel van dit plangebied. Aan de oost- 

en zuidzijde wordt het gebied begrensd door een watergang. In figuur 1.1 is de ligging van het 

plangebied weergegeven. 
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Figuur 1.1 Ligging plangebied 

1.3  Vigerende bestemmingsplan 

Ter plaatse van deze ontwikkeling vigeert thans het bestemmingsplan Prins Hendriklaan 33. Dit 

bestemmingsplan is op 27 januari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen. In figuur 1.2 is 

de uitsnede van de plankaart van dit bestemmingsplan opgenomen. Hieruit blijkt dat is voorzien in 

woningen waarvan de gevel op het zuiden is georienteerd in vastgelegde bouwvlakken. Voor het 

gedeelte van het achterpad dat wordt opgenomen in dit bestemmingsplan, vigeert op dit moment het 

bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid, dat op 24 maart 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad 

van Bergen. De gronden hebben de bestemming Wonen - 1 en voor een heel klein deel de bestemming 

Maatschappelijk.  

 



  9  

 
  

Rho adviseurs voor leefruimte   021522.17757.00 
  

 

1.4  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is allereerst een beschrijving van de bestaande situatie opgenomen, evenals een 

beschrijving van de voorgenomen ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 is het beleidskader weergegeven. In 

dit hoofdstuk wordt het relevante beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente beschreven en de 

relevante wet- en regelgeving. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeken, zoals wegverkeerslawaai, milieu 

en waterkwaliteit beschreven. In hoofdstuk 5 komt de juridische planbeschrijving aan bod. Hoofdstuk 6 

behandelt tot slot de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Gebiedsvisie 

2.1  Bestaande situatie 

Binnen het onderhavige plangebied was een oud schoolgebouw aanwezig, dat inmiddels is gesloopt. 

Deze locatie leent zich daarom goed als één van de ontwikkelingslocaties binnen de gemeente Bergen 

om woningbouw mogelijk te maken.   

In ruimtelijk opzicht grenst het plangebied aan de westzijde aan de Van Teijlingenlaan. Via deze weg 

wordt het plangebied ook ontsloten. Aan de overzijde van deze weg bevinden zich aan het Van 

Brederodepark een aantal vrijstaande woningen. Deze woningen kenmerken zich door een lichte 

glooiing in de bouwlijn.  

De Van Teijlingenlaan sluit vervolgens aan op de ten zuiden van het plangebied gelegen Prins 

Hendriklaan. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de achtertuinen (met achterpad) van de 

eengezinsrijenwoningen gelegen aan de Baron Mulertlaan. De zuid- en oostzijde van het perceel wordt 

begrensd door een brede sloot met natuurlijke oevers. Het zuidelijke deel van het perceel is door enkele 

volgroeide bomen en de ligging aan het water zeer fraai. Dit is overigens kenmerkend voor de directe 

omgeving van het plangebied, waar veel groen aanwezig is. 

Het merendeel van de bestaande woningen in de directe omgeving van het plangebied bestaat uit 

grondgebonden woningen. Langs de Prins Hendriklaan is hierbij veelal sprake van vrijstaande woningen. 

In de meer oostelijk gelegen woonbuurt, aan de overzijde van de parkstrook, zijn vooral korte rijtjes 

eengezinshuizen aanwezig.  

2.2  Toekomstige situatie 

De ontwikkeling bestaat uit de bouw van maximaal 8 woningen. Hierbij is de oriëntatie van de woningen 

gericht op het noorden, naar de achtertuinen van de woningen aan de Baron Mulertlaan. De 

achtertuinen zijn daardoor gericht op het zuiden en grenzen aan de bestaande watergang en de Prins 

Hendriklaan.  

De precieze invulling van de woningen is op dit moment nog niet bekend. De volgende uitgangspunten 

worden gehanteerd voor dit bestemmingsplan: 

1. er worden maximaal 8 woningen gebouwd, vrijstaand of twee aaneen; 

2. de afstand tussen de woningen bedraagt ten minste 5 meter; 

3. er wordt een verspringende rooilijn gerealiseerd tussen de verschillende blokjes; 

4. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste 7 m respectievelijk 10 m; 

5. de bestaande bomenrij blijft zoveel als mogelijk behouden; 

6. het stuk groen aan de watergang blijft onbebouwd; 

7. er worden 2,2 parkeerplaatsen gerealieerd per woning. 

 

Om ervoor te zorgen dat de woningen niet in een te grote dichtheid worden gerealiseerd en het beeld 

past bij de omgeving, bedraagt de afstand tussen de woningen ten minste 5 m. Een speels karakter 

wordt gewaarborgd door uit te gaan van verspringende rooilijnen. Concreet betekent dit dat de gevels 

ten minste 1 m ten opzichte van elkaar moeten verspringen. De gevels van de woningen kunnen zich 

ook kenmerken door een lichte glooiing in de bouwlijn: de gevels hoeven niet allemaal in elkaars 

verlengde te liggen, waardoor de woningen gedraaid ten opzichte van elkaar kunnen worden 

gerealiseerd. Dit sluit aan bij het bestemmingsplan dat in 2011 is vastgesteld (zie ook figuur 1.2), waarbij 
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de rooilijnen van de bouwvlakken ten opzichte van elkaar verspringen en de bouwvlakken ten opzichte 

van elkaar zijn gekanteld. 

 

De groenstrook aan de zuidrand en de bestaande bomenrij aan de noordkant blijven zo veel mogelijk 

behouden. Op deze manier blijft het groene karakter van de omgeving behouden. Hiermee wordt de 

ruimtelijke inpassing van de woningen verbeterd.  

 

Het beleid van de gemeente Bergen, zoals omschreven in hoofdstuk 3, is er met name op gericht om de 

doorstroming op de huizenmarkt binnen de gemeente te stimuleren. Een van de mogelijkheden om dit 

te bewerkstelligen is het realiseren van woningen in het duurdere segment. Door verhuizingen binnen 

de gemeentegrenzen zullen goedkopere woningen vrijkomen voor starters op de woningmarkt.  

De beoogde woningen bestaan uit twee-aaneen gebouwde woningen die in het duurdere segment 

vallen. Hiermee past de ontwikkeling van de beoogde woningen binnen het beleid van de gemeente. 

 

Het achterpad bij de woningen aan de Baron Mulertlaan wordt in de toekomst overgedragen aan de 

bewoners. De bestemming van deze gronden komt in de huidige situatie niet geheel overeen met de 

daarmee samenhangende gewenste woonbestemming. Om deze reden is deze strook eveneens 

opgenomen in dit bestemmingsplan. De regels die voor deze strook gelden, zijn overgenomen uit de 

bestemming Wonen-1, die geldt voor de totale erven van deze woningen. Omdat hoofdgebouwen niet 

zijn toegestaan op deze gronden, zijn uitsluitend de regels ten aanzien van erfbebouwing opgenomen. 

 

Flexibel bestemmingsplan 

De precieze invulling van het gebied is nog niet bekend. Dit wordt deels overgelaten aan de markt. 

Hierdoor worden in dit bestemmingsplan zowel twee-aaneengebouwde als vrijstaande woningen 

mogelijk gemaakt. Omdat de precieze ligging van de woningen nog niet bekend is, worden er geen 

specifieke bouwvlakken opgenomen. Ook de breedte van de ontsluitingsweg is nog niet bekend.  

 

De groenstrook wordt aan de noordzijde op de plankaart aangegeven, evenals de nieuwe 

ontsluitingsweg. De breedte van de nieuwe ontsluitingsweg is met een minimummaat opgenomen van 

5,5 m. Dit wordt mogelijk breder en kan ook nog uitgebreid worden ten behoeve van parkeren. De 

verder invulling wordt vrij gehouden: het is mogelijk om langsparkeren langs de ontsluitingsweg te 

realiseren, maar ook meer parkeren op eigen terrein of een kleine parkeerkoffer. Op deze manier wordt 

in het bestemmingsplan alleen datgene geregeld wat op dit moment duidelijk is en wat de 

rechtszekerheid biedt naar de omgeving. Door de groenstroken en de verkeersbestemming op te 

nemen, is duidelijk wat de minimale afstand van de erven en de woningen is tot de omliggende 

woningen. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Inleiding 

Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan is sprake van een andere positionering van de 

woonbebouwing. Omdat het aantal woningen niet zal toenemen, is de toetsing aan het beleid relatief 

beperkt gehouden. 

3.2  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR is in maart 2012 vastgesteld. De structuurvisie vervangt onder 

meer de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Mobiliteitsaanpak. Het 

Rijk streeft naar een aanpak met een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker 

voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar 

verbindt. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere 

verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Het Rijk stelt in deze 

structuurvisie heldere ambities voor Nederland in 2040, die inspelen op de (inter)nationale 

ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen richting 2040. Het Rijk zet het 

ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. 

Gezien het abstractieniveau van de SVIR, staat deze de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de 

weg.  

 

Barro (voorheen bekend als AMvB Ruimte) (2012) 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking getreden. Het 

Barro is een van de uitvoeringsinstrumenten die kunnen worden ingezet om het Rijksbeleid in het beleid 

van lagere overheden te laten implementeren. Het Barro bevat alle ruimtelijke rijksbelangen uit de 

eerder uitgebrachte planologische kernbeslissingen (PKB's) en geeft middels regels en verbeeldingen 

(juridisch) de mogelijkheid om de rijksbelangen veel directer door te laten werken in de ruimtelijke 

plannen van andere overheden. Gezien de ligging van de ontwikkeling en de beperkte wijziging ten 

opzichte van de vigerende regeling, staat de Barro de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de 

weg. 

3.3  Provinciaal en regionaal beleid 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 2010 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma 

van de Provinciale Structuurvisie. In de PRVS worden voor een aantal onderwerpen regels gesteld die 

door rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd ter verdere uitwerking en/of aanvulling in een 

provinciale verordening. Op deze wijze komen de rijksregels 'getrapt' in bestemmingsplannen terecht. 

Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:  

 bundeling van verstedelijking en locatiebeleid economische activiteiten; 

 rijksbufferzones;  
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 ecologische hoofdstructuur;  

 nationale landschappen; 

 het kustfundament; 

 het regionale watersysteem.  

 

De regeling die is opgesteld in de PRVS heeft betrekking op de volgende onderwerpen:  

 de aanwijzing van bestaand bebouwd gebied; 

 mogelijkheden, kwaliteitseisen en Ruimte voor Ruimte voor het landelijk gebied; 

 werkfuncties en grootschalige detailhandel in Bestaand Bebouwd Gebied en landelijk gebied; 

 de Groene ruimte; 

 de Blauwe ruimte; 

 energie (windturbines). 

 

Omdat de ontwikkeling aan de Prins Hendriklaan binnen bestaand bebouwd gebied plaatsvindt, worden 

er in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie geen bijzondere eisen gesteld aan dit 

bestemmingsplan.  

 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 

De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de Wro een structuurvisie voor de gehele provincie 

vastgesteld. In de structuurvisie Noord-Holland 2040 vormen drie hoofdbelangen gezamenlijk de 

ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.  

 Ruimtelijke kwaliteit: hiervoor wordt vooral gefocust op behoud en ontwikkeling van 

Noord-Hollandse cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen om de stad.  

 Duurzaam ruimtegebruik: waarbij milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeers- en 

vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting en voldoende en 

gedifferentieerde ruimte voor landbouw, visserij en andere economische activiteiten een 

belangrijke rol spelen.  

 Klimaatbestendigheid: voor voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast, schoon 

drink, grond- en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken van duurzame energie.  

 

De structuurvisie is op een dusdanig abstractieniveau geschreven, dat dit de uitvoering van dit 

bestemmingsplan niet in de weg staat. 

3.4  Gemeentelijk beleid 

Woonbeleidsnota, van woonwens tot maatwerk (2005) 

Belangrijke speerpunten in het woonbeleid zijn huisvesting voor starters en senioren. Starters hebben 

een zwakke positie op de woningmarkt en er is grote vraag naar seniorenhuisvesting in combinatie met 

welzijn en zorg. 

Om goed aan te kunnen sluiten bij de woningbehoefte, houdt de gemeente rekening met de 

kwalitatieve woningbehoefte per kern, de spreiding over de kernen en spreiding in de tijd. Dit wordt 

uitgewerkt in een woningbouwprogramma per kern. Om aan de behoefte te kunnen voldoen, zijn tot 

2010 100 nieuwe woningen per jaar nodig (waarvan 30 sociale huurwoningen). Na 2010 wordt rekening 

gehouden met een groei van 40 woningen per jaar. 

 

Daarnaast heeft de gemeente voor de periode tot 2015 onder andere als uitgangspunt: 

 600 zorggeschikte woningen toevoegen; 

 door doorstroming en in mindere mate nieuwbouw tot 2015 jaarlijks 170 woningen voor starters 

beschikbaar krijgen; 

 door aanpassing van de bestaande voorraad en nieuwbouw jaarlijks 120 woningen voor ouderen. 
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De beoogde ontwikkeling in twee-onder-een-kap-woningen in het dure segment. Deze locatie dient met 

andere locaties in samenhang te worden bezien. De initiatiefnemer heeft samen met de gemeente 

afspraken gemaakt over de verdeling van sociale woningen over de verschillende projectlocaties. 

Onderhavige projectlocatie hoeft hierbij niet te voorzien in sociale woningen.  

 

Welstandsnota (2004) 

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een 

welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de 

welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk over 

het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de 

algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke 

gebieden en objecten. Tot slot komen de 'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel 

voorkomende kleine bouwwerken.  

De vooroorlogse monumentale uitbreidingen van Bergen (Tuindorp, Westdorp, Van Reenenpark, 

Geestbuurt), de dorpskern en de lintbebouwing, hebben een bijzonder welstandsniveau toegekend 

gekregen. In deze gebieden moet de ruimtelijke samenhang worden gehandhaafd, hersteld of zelfs 

versterkt. Het welstandstoezicht dient een bijdrage te leveren aan het versterken van de bestaande 

en/of gewenste kwaliteit. In de overige gebieden geldt een regulier welstandsniveau en ligt het accent 

op handhaven van de basiskwaliteit. 

De ontwikkeling is gelegen binnen de deelgebieden noordelijke en oostelijke uitbreiding en derhalve 

niet gelegen binnen de monumentale uitbreidingen van Bergen, de dorpskern en de lintbebouwing waar 

een bijzonder welstandsniveau geldt. Derhalve geldt voor deze locatie een regulier welstandsniveau. 
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten 

4.1  Verkeer en parkeren 

Auto 

De ontwikkeling De Laars wordt via de Van Teijlingenlaan aangesloten op de Prins Hendriklaan. Beide 

wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid 

van 30 km/h. De Prins Hendriklaan sluit aan op de Koninginneweg. De Koninginneweg biedt in zuidelijke 

richting via de Bergerweg aansluiting op de Van Blaaderenweg. Beide wegen geven toegang tot de N9 

Alkmaar-Den Helder en in zuidelijke richting met de autosnelweg A9 richting Haarlem en Amsterdam. 

 

Aangezien de locatie binnen korte afstand van gebiedsontsluitende wegen gelegen is, is de ontsluiting 

voor autoverkeer goed te noemen.  

 

Fiets 

De gebiedsontsluitingswegen Dreef, Koninginneweg en Bergerweg kennen vrijliggende fietspaden en/of 

parallelwegen. Fietsverkeer wordt gescheiden met gemotoriseerd verkeer afgewikkeld. Op de rotonde 

tussen onderhavige gebiedsontsluitingswegen wordt het fietsverkeer tevens gescheiden van het 

gemotoriseerde verkeer afgewikkeld. Op de erftoegangswegen wordt het fietsverkeer gemengd met 

gemotoriseerd verkeer afgewikkeld. De inrichting van onderhavige wegen voldoet derhalve aan de 

normen van Duurzaam Veilig. Er bevinden zich geen zelfstandig verbindende fietspaden in de omgeving. 

De ontsluiting voor het fietsverkeer is gezien de aanwezigheid van fietspaden langs 

gebiedsontsluitingsweg goed. 

 

Openbaar vervoer 

De loopafstand vanaf de locatie tot de meest nabijgelegen bushalte bedraagt circa 300 m. Vanaf deze 

halte vertrekt een buurtbus die Egmond met Schoorl verbindt. De frequentie bedraagt gemiddelde 1x 

per uur per richting. Op 700 m loopafstand ligt de halte Plein. Deze halte wordt aangedaan door een 

streekbus die Bergen met het treinstation van Alkmaar verbindt. Deze bus heeft een frequentie van 4x 

per uur per richting in de spits en gedurende de dagperiode. 's Avonds bedraagt de frequentie 2x per 

uur per richting. Verder wordt de halte aangedaan door diverse (buurt)busdiensten naar de omliggende 

kernen. De ontsluiting per openbaar vervoer is redelijk.  

 

Parkeren 

Op basis van het gemeentelijk parkeerbeleid (Notitie ruimtelijk parkeerbeleid 2009) gelden de in 

onderstaande tabel opgenomen parkeernormen, waarbij Bergen beschouwd wordt als weinig stedelijk 

gebied. De locatie ligt in het restgebied van de bebouwde kom. 

 

Tabel 4.1  Parkeernormen 

 restgebied bebouwde kom 

 minimaal maximaal 

woning  2,0 2,2 

 

Op basis van beleid van de gemeente Bergen wordt uitgegaan van de maximale norm uit bovenstaande 

tabel. De parkeerbehoefte bedraagt derhalve 18 parkeerplaatsen op basis van 8 dure woningen. Om 
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hierin te kunnen voorzien wordt er op eigen terrein in totaal 16 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarnaast 

worden er 7 parkeerplaatsen gerealiseerd in het openbare gebied, tussen de groenstrook en de weg. Er 

wordt derhalve ruimschoots voldaan aan de maximale parkeernorm. Mochten er minder woningen 

worden gerealiseerd, dan kunnen dienovereenkomstig minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 

 

Verkeersgeneratie 

Voor de verkeersgeneratie wordt op basis van publicatie 317 (CROW, 2012) uitgegaan van circa 

8 mvt/woning per weekdagetmaal. Derhalve zal de verkeersgeneratie voor de locatie De Laars (8 

woningen) 65 mvt/etmaal bedragen.  

 

Op de locatie is in de huidige situatie een verenigingsgebouw aanwezig. Als gevolg van het verdwijnen 

van deze functie zal het verkeer op deze locatie afnemen. Als gevolg van de toename door de nieuwe 

ontwikkeling wordt per saldo geen toename van ve rkeer verwacht.  

 

Verkeersgegevens 

De locatie is niet gelegen binnen de geluidszone van een gezoneerde weg of een belangrijke 

gedezoneerde weg die onderzocht is in het akoestisch onderzoek van de Milieudienst Regio Alkmaar 

(MRA).  

 

Ter hoogte van de locatie is wel de Prins Hendriklaan gelegen. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening wordt de ontwikkeling voor deze weg getoetst. Voor de Prins Hendriklaan zijn geen 

verkeersintensiteiten bekend. Op basis van de functie van de weg en de via de weg te ontsluiten 

woningen wordt uitgegaan van een verkeersintensiteit van maximaal circa 3.000 mvt/etmaal voor het 

prognosejaar 2024. Voor de voertuig- en etmaalverdeling is uitgegaan van standaarden die ontwikkeld 

zijn op basis van onderzoek. Voor de wegdekverharding wordt uitgegaan van klinkerverharding in 

keperverband.  

 

De verkeersintensiteiten zijn afgerond op 100-tallen en weergegeven in tabel 4.2. De voertuig- en 

etmaalverdeling is opgenomen in tabel 4.3.  

 

Tabel 4.2  Verkeersintensiteiten 

 

 verkeersintensiteiten etmaalverdeling 

Prins Hendriklaan 2024 dag avond nacht 

 3.000 7,0% 2,6% 0,7% 

4.2  Wegverkeerslawaai 

Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones, met uitzondering 

van woonerven en 30 km/h-gebieden. Binnen en rond het plangebied zijn 30 km/h-wegen aanwezig die 

op basis van hun snelheidsregime zijn gedezoneerd. 

Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige 

bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is 

afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De 

geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk 

gebied wordt verstaan: 'het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied 

binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld 

in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens' (artikel 1 Wgh). Alle gezoneerde wegen zijn binnen 

de bebouwde kom gelegen, kennen twee rijstroken en hebben derhalve een geluidszone van 200 m. 

 

De locatie ligt niet binnen de geluidszone van een gezoneerde weg. In het kader van een goede 

ruimtelijke ordening wordt wel het akoestisch niveau van de Prins Hendriklaan beschouwd.  
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Nieuwe ontwikkelingen 

Binnen het plangebied worden 8 woningen mogelijk gemaakt. Deze locatie ligt niet binnen de 

geluidszone van een gezoneerde weg.  

 

30 km/h-wegen 

Zoals uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, geldt voor wegen die zijn ondergebracht in een 

30 km/h-gebied geen wettelijke geluidszone en is langs deze wegen akoestisch onderzoek naar 

wegverkeerslawaai in nieuwe situaties op grond van de Wgh niet verplicht. Op basis van jurisprudentie 

dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter aannemelijk te worden gemaakt dat 

sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. Indien dit niet aannemelijk is, dient te worden 

onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk 

en doelmatig zijn. Omdat er voor deze wegen geen wettelijke normen bestaan, wordt aangesloten bij 

een kwalitatieve benadering van de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/h-wegen. In het kader 

hiervan wordt aangesloten bij de Gezondheidseffectscreening (GES) van de Ministeries van VWS en 

VROM, opgenomen in het hogere waardebeleid van de MRA
1
. Voor 30 km/h-wegen wordt geen 

correctie toegepast inzake artikel 110g van de Wgh.  

 

Op basis van de GES-methodiek wordt gesteld dat een geluidsbelasting tot 48 dB (exclusief correctie 

inzake artikel 110g van de Wgh) zondermeer acceptabel is. Als gevolg van de Prins Hendriklaan bedraagt 

de geluidsbelasting op 26 m uit de wegas 52 dB exclusief correctie op een maatgevende 

waarneemhoogte van 7,5 m. Er is op basis van het beleid van de MRA sprake van een redelijk akoestisch 

klimaat. Het akoestisch klimaat wordt daarom aanvaardbaar geacht.  

 

Het akoestisch onderzoek is opgenomen in Bijlage 1. 

 

Conclusie 

De Wet geluidhinder staat de ontwikkeling van de locatie niet in de weg.  

4.3  Luchtkwaliteit 

Normstelling en beleid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) 

bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide 

en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor 

stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van 

de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel weergegeven.  

 

Tabel 4.4  Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk 

stof toetsing van grenswaarde geldig  

stikstofdioxide 

(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 60 µg/m³ 2010 tot en met 2014 

 jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10)
1) 

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ vanaf 11 juni 2011 

 24-uurgemiddelde 

concentratie 

max. 35 keer p.j. 

meer dan 50 µg/m³ 

vanaf 11 juni 2011 

1)  Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing 

(volgens de bij de Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007). 

 
  

file://RD-VM-FS-01.ad.rho.nl/Data/RD-Data/BUREAU/021522%20Bouwfonds%20Property%20Development/1775700%20%20bp%20prins%20hendriklaan%20bergen/03%20Plandocument/01%20Fase%20A/01%20concepten/BP%2025-9-2014%20ter%20vaststelling/footnote
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Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 

hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 

leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

 

NIBM 

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 

voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 

onderscheiden: 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 

 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen. 

 

Onderzoek 

Met het plan wordt de ontwikkeling van maximaal 8 woningen mogelijk gemaakt. Deze ontwikkeling valt 

onder één van de categorieën in het besluit NIBM waarvoor is bepaald dat de bijdrage aan de 

luchtkwaliteit niet in betekenende mate is. Toetsing aan de grenswaarden kan daarom achterwege 

blijven.  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl) die bij 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat in 2012 de 

jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof direct langs de Kanaaldijk (als maatgevende 

doorgaande weg in de omgeving van het plangebied) ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet 

milieubeheer zijn gelegen. Omdat direct langs deze weg aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook 

ter plaatse van het plangebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen 

immers af naarmate een locatie verder van de weg ligt. Daarom is ter plaatse van het plangebied sprake 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

 

Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat de Wlk de realisatie van het plan niet in de weg staat. Uit het oogpunt van 

luchtkwaliteit is er sprake van een goed woon- en leefmilieu ter plaatse van de beoogde ontwikkeling. 

4.4  Bedrijven en milieuhinder 

Beleid en Normstelling  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in 

voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009). 

 

Onderzoek en conclusie 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich enkel woningen. Zodoende kan worden 

geconcludeerd dat uit het oogpunt van milieuhinder sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. 
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4.5  Kabels en leidingen 

Afwegingskader  

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 

dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke 

beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten 

worden vervoerd: 

 gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 

 aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18”; 

 defensiebrandstoffen; 

 warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink- en industriewatervoorziening met 

een diameter groter of gelijk aan 18”. 

 

Onderzoek en conclusie 

In de directe omgeving van de planlocatie zijn geen planologisch relevante leidingen gelegen. Er wordt 

derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen belemmering oplevert voor de 

vaststelling van het bestemmingsplan. 

4.6  Bodemkwaliteit 

Beleid en Normstelling  

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden 

gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken 

of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is 

van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende 

bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden 

gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor 

een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet 

functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij 

voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik. 

 

Onderzoek en conclusie 

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een verkennend bodemonderzoek
2
 uitgevoerd volgens NEN 

5740 door HB Adviesbureau b.v. Uitkomst van het onderzoek is dat de bovengrond ter plaatse van het 

huidige schoolplein sterk verontreinigd is met PAK en licht verontreinigd is met minerale olie. Ter 

plaatse van de groenstrook is sprake van een lichte verontreiniging met PAK. De ondergrond en het 

grondwater zijn niet verontreinigd met de in het onderzoek geanalyseerde parameters.  

Het is op grond van de aangetroffen waarden niet uitgesloten dat op de locatie een geval van ernstige 

bodemverontreiniging aanwezig is. Mogelijk is op de locatie een brandstoftank aanwezig (geweest). Op 

grond van het verkennend bodemonderzoek is de aanbeveling gedaan om nader onderzoek uit te 

voeren teneinde de mate en de omvang van de verontreiniging met PAK vast te stellen. Aangezien er in 

de boven- en ondergrond geen bijmenging met puin is aangetroffen is er geen asbestonderzoek 

uitgevoerd. 

 

In december 2007 is een aanvullend bodemonderzoek
3
 uitgevoerd door HB Adviesbureau b.v. In dit 

aanvullend onderzoek zijn deelmonsters van het mengmonster onderzocht teneinde een indicatie te 

verkrijgen of er sprake is van een puntbron of dat de locatie integraal is verontreinigd met PAK. In de 

nadere analyse is voor PAK geen overschrijding van de I-waarden aangetroffen, wel wordt op 2 locaties 

de S-waarden overschreden waardoor sprake is van een matige verontreiniging.  

 

Geconcludeerd wordt dat uit het verkennend en nader bodemonderzoek blijkt dat er geen sprake is van 

ernstige verontreinigingen, het aspect bodem staat de uitvoering van het plan niet in de weg.  

file://RD-VM-FS-01.ad.rho.nl/Data/RD-Data/BUREAU/021522%20Bouwfonds%20Property%20Development/1775700%20%20bp%20prins%20hendriklaan%20bergen/03%20Plandocument/01%20Fase%20A/01%20concepten/BP%2025-9-2014%20ter%20vaststelling/footnote
file://RD-VM-FS-01.ad.rho.nl/Data/RD-Data/BUREAU/021522%20Bouwfonds%20Property%20Development/1775700%20%20bp%20prins%20hendriklaan%20bergen/03%20Plandocument/01%20Fase%20A/01%20concepten/BP%2025-9-2014%20ter%20vaststelling/footnote
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4.7  Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 

gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 

waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het bevoegd 

gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Onderzoek en conclusie 

In de directe omgeving van de planlocatie zijn geen inrichtingen gelegen die vallen onder het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of die anderzijds als risicovol zijn aan te merken. Ook worden in de 

omgeving van de kern Bergen geen gevaarlijke stoffen vervoerd over de weg, het spoor, het water of 

door leidingen. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid geen belemmering 

oplevert voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 

4.8  Water 

 

Waterbeheer en watertoets 

De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een 

ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met 

duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij 

het tot stand komen van dit bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze 

waterparagraaf. De opmerkingen van de waterbeheerder worden vervolgens verwerkt in deze 

waterparagraaf. 

 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 

waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 

hoogheemraadschap en de gemeente nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 

 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21) 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Waterwet 

Provinciaal 

 Provinciaal Waterplan 2010-2015 
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Waterschapsbeleid 

In het Waterbeheersplan 2010-2015 beschrijft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de 

doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, 

droge voeten en schoon water. Hiermee wil het hoogheemraadschap anticiperen op de voorspelde 

extra wateroverlast, droogte en het verhoogde overstromingsrisico en het bewerkstelligen van een 

betere waterkwaliteit.  

De Keur van het Waterschap is een vastgestelde verordening waar gedoogplichten, geboden en 

verboden in staan. In dit kader is het van belang te weten dat langs hoofd- en overige watergangen een 

zone ligt van respectievelijk 5 m en 2 m ter bescherming van het profiel en onderhoud. Ook langs 

waterkeringen ligt een (variabele) zone voor bescherming en onderhoud van de waterkeringen, voor het 

realiseren van bouwwerken en het uitvoeren van werken binnen deze zone dient ontheffing van de Keur 

te worden aangevraagd.  

 

Gemeentelijk beleid 

Regionaal Waterplan Bergen, Castricum en Heiloo (2012)  

De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo hebben samen met het hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier gewerkt aan een Regionaal Waterplan. Dit waterplan bevat een watervisie tot 2050 en 

een pakket maatregelen voor de periode 2012 - 2016. In juni 2012 is het Regionaal Waterplan 

vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen. Voor de uitvoering van het plan is geld beschikbaar 

gesteld. De komende jaren blijven de drie gemeenten en het Hoogheemraadschap Holland 

Noorderkwartier samenwerken bij de uitvoering. 

Het waterplan vormt een kapstok voor de verschillende onderdelen van het waterbeleid. Deze 

onderdelen zijn verbetering van waterkwaliteit, voorkomen van wateroverlast, waterveiligheid, ruimte 

maken voor water, verbeteren van de waterkwaliteit, beheer van afvalwater (riolering), grondwater en 

hemelwater. Waterprojecten worden in het plan zoveel mogelijk gecombineerd met natuur en 

recreatie. Belangrijke onderdelen uit het waterplan zijn het aansluiten bij de identiteit van het landschap 

en het meer zichtbaar maken van water. De beleving wat water wordt daarmee vergroot.  

 

Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen (2011)  

Bergen beschikt over het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (GRP). Het GRP geeft het 

beleid van de gemeente Bergen weer met betrekking tot riolering als onderdeel van de openbare ruimte 

en als onderdeel van het watersysteem. Dit beleid is opgesteld in overleg met Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het Rijk. De doelen die de 

gemeente stelt zijn de inzameling van afvalwater, de inzameling van hemelwater, transport van 

ingezameld water, voorkomen van ongewenste emissies en het voorkomen van overlast voor de 

omgeving. De gemeente Bergen richt zich in de planperiode 2011-2015 op de volgende thema’s: 

 Het implementeren van de verbrede zorgplichten  

 Het verbeteren van de waterkwaliteit  

 Het inspelen op klimaat- en duurzaamheidsontwikkelingen  

 Het verbeteren van de doelmatigheid van rioleringsactiviteiten 

 

Onderzoek 

Huidige watersysteem  

In het plangebied bevond zich een schoolgebouw, die inmiddels is gesloopt. De locatie is geheel verhard, 

met uitzondering van een groenstrook langs het water. 

De locatie ligt in het oosten van de kern Bergen, ten noorden van de Prins Hendriklaan en wordt 

ontsloten door de Teijlingenlaan. De bodem bestaat uit zand en volgens de Bodemkaart van Nederland 

is sprake van grondwatertrap II. Dat betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand hier van 

nature tussen 0,4 m en 0,8 m beneden het maaiveld ligt, terwijl de gemiddeld laagste grondwaterstand 

meer dan 1,2 m beneden het maaiveld ligt. 

De oostelijke en zuidelijke grens van het plangebied wordt gevormd door watergangen. Het plangebied 

maakt onderdeel uit van de Verenigde Polders. In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen 

waterkeringen. Het plangebied is aangesloten op een gemengd rioolstelsel.  
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Toekomstige watersysteem 

In het plangebied wordt de bestaande bebouwing gesloopt en vervangen door acht woningen. De 

groenstrook langs het water blijft gehandhaafd zodat het verhard oppervlak gelijk blijft aan de huidige 

situatie. Compensatie is om die reden niet aan de orde.  

 

Algemeen 

Het is gewenst nieuwe bebouwing en verharding te voorzien van een gescheiden rioolstelsel zodat 

schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. In de directe nabijheid van het 

plangebied is een oppervlaktewaterlichaam aanwezig. Het verdient de voorkeur het afgekoppelde 

hemelwater hierop te lozen. Afvalwater kan worden aangesloten op het bestaande rioolstelsel. Mocht 

het niet mogelijk zijn het hemelwater te lozen dan dient hemelwater en afvalwater tot aan de erfgrens 

gescheiden te worden aangeleverd. Op die manier kan bij toekomstige vervanging van het bestaande 

gemengde rioolstelsel door een gescheiden stelsel in de omgeving hier eenvoudig op worden 

aangesloten. In dat geval wordt voorkomen dat het riool onnodig wordt belast met, relatief, schoon 

water. 

Voor de nieuwbouw geldt dat het van belang is om duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toe te 

passen (dus geen zink, lood, koper, en PAK's-houdende materialen) om diffuse verontreiniging van 

water en bodem te voorkomen.  

 

Beheer en onderhoud 

Voor aanpassingen aan het bestaande waterhuishoudingsysteem dient bij het waterschap op basis van 

de Keur een watervergunning te worden aangevraagd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het graven van 

nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van water naar het 

oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en 

waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet 

zonder toestemming van het waterschap gebouwd en opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling 

beoogt te voorkomen dat de stabiliteit van het profiel en/of veiligheid wordt aangetast, de aan- en/of 

afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het 

onderhoud gelden bepalingen uit de Keur. Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen 

worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 

 

Conclusie  

Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten leidt de ontwikkeling niet tot negatieve effecten 

op het watersysteem.  

 

4.9  Ecologie 

In de ecologieparagraaf is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld 

welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze 

ontwikkelingen - wat ecologie betreft - moeten worden getoetst. Hierbij is een onderscheid gemaakt 

tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en het toetsingskader dat wordt 

gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente. 

 

Huidige situatie 

In de huidige situatie ligt het terrein braak (er was een school aanwezig, die is gesloopt). Het plangebied 

wordt aan de noordzijde begrensd door de woningen aan de Baron Mulertlaan en aan de westzijde door 

de Van Teijlingenlaan. Aan de oost- en zuidzijde wordt het gebied begrensd door een watergang. 

Rondom het bestaande schoolgebouw is een aantal bomen aanwezig.  
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Beoogde ontwikkelingen 

De ontwikkeling bestaat uit de bouw van maximaal 8 woningen. Hierbij is de oriëntatie van de woningen 

gericht op het noorden, naar de achtertuinen van de woningen aan de Baron Mulertlaan. De 

achtertuinen zijn daardoor gericht op het zuiden en grenzen aan de bestaande watergang en de Prins 

Hendriklaan. Hiervoor moeten de volgende werkzaamheden voor worden uitgevoerd: 

 verwijderen beplanting en bomen 

 bouwrijp maken 

 bouwwerkzaamheden 

 

Normstelling 

Provinciale Verordening 

Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming van de 

leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 

De uitwerking van dit nationale belang ligt bij de provincies. De bescherming van gebieden die deel 

uitmaken van de EHS, alsmede de bescherming van belangrijke weidevogelgebieden, is geregeld via de 

Provinciale Verordening Ruimte. Wanneer er ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden plaatsvinden die 

onderdeel zijn van de EHS of in belangrijke weidevogelgebieden, geldt het nee, tenzij-principe. Bij 

ruimtelijke ontwikkelingen moet compensatie plaatsvinden, wanneer er effecten optreden. 

 

Flora- en faunawet 

Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet is gericht 

op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw bevat onder meer 

verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- 

en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De 

wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van 

bestendig beheer, onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de 

verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover 

deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing 

te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze 

ontheffing slechts verleend, indien: 

 er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, 

bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 

 er geen alternatief is; 

 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende vogels 

overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, aangezien voor 

dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 

 

Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van Economische Zaken de volgende interpretatie van 

artikel 11: 

De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar gebroed 

wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én slechts gedurende 

de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen, te weten: 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele seizoen. 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn 

als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 

zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 
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en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn 

een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten aangegeven als 

categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De soorten uit 

categorie 5 vragen soms wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. 

Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet worden 

onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. Deze wet 

onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 

a. door de minister van EZ (voormalig Ministerie van EL&I/LNV) aangewezen gebieden, zoals bedoeld 

in de Vogel- en Habitatrichtlijn; 

b. door de minister van EZ (voormalig Ministerie van EL&I/LNV) aangewezen beschermde 

natuurmonumenten;   

c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.  

De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de vorm van 

verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten of de Minister van 

EZ). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door middel van het 

bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe werking, zodat ook ingrepen 

die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het 

effect van de ingreep op soorten en habitats. 

 

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Natuurbeschermingswet 

1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen 

noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning ingevolge de 

Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden verkregen.  

 

Toetsing  

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 

zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Deze natuurgebieden liggen op grote afstand van het plangebied en worden niet beïnvloed door de 

relatief kleinschalige ingreep. De dichtstbijzijnde Natura 2000 is gelegen op circa 1 kilometer afstand ten 

westen van het plangebied. Dit betreft het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. De 

ontwikkeling is echter dermate kleinschalig en is een vervanging van de voormalige school, dat er geen 

significante effecten optreden nabij het Natura 2000-gebied. In onderstaande afbeelding is de Natura 

2000 en de EHS nabij het plangebied (rode cirkel) weergegeven. 
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Soortenbescherming 

Dit plan maakt sloop- en bouwwerkzaamheden en werkzaamheden in groengebieden en watergangen 

mogelijk en kan derhalve leiden tot aantasting en verstoring van beschermde dier- of plantensoorten. Er 

zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Flora- en faunawet waarvoor een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt. De aantasting en verstoring van 

vogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden buiten het broedseizoen (broedseizoen is 

globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten. 

 

Naar aanleiding van het veldonderzoek (Adviesbureau Mertens, 2014, zie bijlage 2) naar broedvogels en 

vleermuizen blijkt dat er geen vaste rust-, verblijf- of voortplantingsplaatsen en/of primaire vliegroutes 

of primaire foerageergebieden van vleermuizen aanwezig zijn op planlocatie Prins Hendriklaan. Het 

ecologisch onderzoek is opgenomen in bijlage 2. Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden van het 

voorkomen van broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Het is wel mogelijk dat vogels als merel, 

fitis, vink en winterkoning broeden in de bomen en struiken. Deze vogels betreffen echter vogels zonder 

vaste broed- en verblijfplaats en zijn daardoor niet beschermd. Binnen het plangebied zijn eveneens 

geen beschermde plantensoorten waargenomen.  

Ten gevolge van de relatief korte braakligging zal het gebied niet gekolonialiseerd zijn door de 

rugstreeppad. De aanwezige sloot is hiervoor ook minder geschikt in verband met de diepte en de 

begroeide oevers.  
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Conclusie 

 De Natuurbeschermingswet zal genoemde planontwikkeling niet in de weg staan. 

 De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden buiten 

het broedseizoen (broedseizoen is globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten. 

 Naar aanleiding van het veldonderzoek (Adviesbureau Mertens, 2014) naar blijkt dat er geen vaste 

rust-, verblijf- of voortplantingsplaatsen en/of primaire vliegroutes of primaire foerageergebieden 

van vleermuizen, beschermde vogels, amfibiën of reptielen aanwezig blijken op planlocatie Prins 

Hendriklaan. Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van broedvogels met 

vaste rust- en verblijfplaatsen. 

4.10  Cultuurhistorie en archeologie 

Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) 

Als gevolg van het Verdrag van Valetta, dat in 1998 door het Nederlandse parlement is goedgekeurd en 

in 2006 zijn beslag heeft gekregen in de nieuwe Monumentenwet, stellen Rijk en provincie zich op het 

standpunt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet worden 

omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen 

bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient voorafgaand aan bodemingrepen 

archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen 

vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken.  

 

Het Rijk heeft deze beleidsuitgangspunten neergelegd in onder meer de Cultuurnota 2005-2008, de 

Nota Belvedère, de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening 2000/2002, het Structuurschema Groene Ruimte 2, 

een brief van de Staatssecretaris van OC&W aan de Tweede Kamer van 17 april 2000, de herziene 

Monumentenwet 2006 en diverse publicaties van het Ministerie ven OC&W. 

 

Doelstelling van het Verdrag van Valetta is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. 

Als gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het 

archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan 

een rol spelen. 

 

De bebouwde kom van Bergen is gelegen op haakwallen. Dit zijn strandwallen die oost-westin plaats van 

noord-zuidgeoriënteerd zijn. Deze haakwallen zijn ontstaan tussen 6000 en 1300 voor Christus. 

Archeologische vondsten in het kustgebied van Noord-Holland hebben uitgewezen dat er al vanaf het 

vroeg neolithicum (vanaf ongeveer 5300 voor Christus) op de strandwallen werd gewoond. In het 

bestemmingsplangebied dateert de vroegste zekere aanwijzing van bewoning uit de Romeinse tijd. 

 

Vanwege de redelijk hoge archeologische verwachtingswaarde is archeologisch bureauonderzoek
4
 

uitgevoerd. 

 

De cultuurhistorische waarden van het perceel zijn beperkt. Wel kan gesteld worden dat de watergang 

aan de zuidzijde en de bomenrij aan de noordzijde elementen zijn die bepalend zijn voor de omgeving. 

Deze twee elementen blijven daarom ook behouden in dit bestemmingsplan. 

 

Onderzoek 

De gemeente Bergen heeft in het vigerende bestemmingsplan Bergen-Dorpskern Zuid een drietal 

regimes opgenomen om de archeologische waarden te beschermen. Het onderhavige plangebied wordt 

in het vigerende bestemmingsplan gekenmerkt als waardevol gebied met regime III. Hierbij geldt dat bij 

grondroerende werkzaamheden dieper dan 40 cm bij een planomgang van 500 m² of groter, rekening 

moet worden gehouden met archeologische waarden.  

file://RD-VM-FS-01.ad.rho.nl/Data/RD-Data/BUREAU/021522%20Bouwfonds%20Property%20Development/1775700%20%20bp%20prins%20hendriklaan%20bergen/03%20Plandocument/01%20Fase%20A/01%20concepten/BP%2025-9-2014%20ter%20vaststelling/footnote
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De locatie Prins Hendriklaan ligt tegen het voormalige kasteelterrein van Jan van Bergen, dat uit de late 

middeleeuwen dateert en dat van hoge waarde is bevonden. De kans is aanzienlijk dat de locatie aan de 

Prins Hendriklaan 33 sporen en vondsten bevat die betrekking hebben op het kasteel. De locatie is 

echter voor een groot deel al verstoord door de huidige bebouwing. 

 

Conclusie 

De nieuwe bebouwing komt op deze locatie deels op dezelfde plek te staan als de huidige bebouwing. 

Onder de huidige bebouwing is de grond reeds verstoord. Indien er sprake is van een verstoring van de 

grond met meer dan 500 m² over een diepte van meer dan 40 cm, dient er archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd. Om dit te waarborgen is een dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 

opgenomen op de planlocatie.  
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 

5.1  Inleiding 

Voor dit bestemmingsplan wordt uitgegaan van een flexibel bestemmingsplan, in die zin dat de 

positionering van de woningen nog niet duidelijk is. Voor de regels wordt echter wel aangesloten bij de 

regels van het bestemmingsplan Bergen-Dorpskern Zuid dat op 24 maart 2009 is vastgesteld en om het 

plangebied van onderhavig bestemmingsplan is gelegen. Daarnaast is ook rekening gehouden met de 

wijze van presenteren door gebruik te maken van het Standaard Vergelijkbaar Bestemmingsplan 2012 

(SVBP20012). De regels zijn als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 komen de Inleidende regels aan bod. 

Het betreft hier de Begrippen en de Wijze van meten. In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels zijn de regels 

behorende bij de verschillende bestemmingen opgenomen. Hoofdstuk 3 Algemene regels, bevat 

verschillende algemene bepalingen die van toepassing zijn. Tot slot zijn de Overgangs- en slotregels 

opgenomen in hoofdstuk 4. 

In paragraaf 5.2 wordt een toelichting gegeven op de wijze van bestemmen. Hierbij wordt allereerst 

ingegaan op de verschillende bestemmingen. Vervolgens wordt ingegaan de overige bepalingen.  

5.2  Juridische planbeschrijving 

5.2.1  Bestemmingen 

Artikel 3 Groen 

Er zijn een aantal elementen in het plangebied dat in elk geval groen moet blijven: dit betreft de 

groenstrook langs het water en de bomenrij aan de noordzijde van het plangebied. Binnen de 

bestemming is het uitsluitend mogelijk bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te realiseren. De maximale 

bouwhoogte bedraagt 3 m. 

 

Artikel 4 Verkeer 

De beoogde ontsluitingsweg is opgenomen met de bestemming Verkeer. Dit is de minimale breedte van 

de ontsluitingsweg. Mogelijk wordt de groenstrook die achter de woningen aan de Baron Mulertlaan 

liggen iets breder dan met de bestemming Groen is aangegeven. Dit zal ten koste gaan van de 

bestemming Verkeer. Om deze reden is binnen de bestemming Verkeer de functie Groen specifiek 

opgenomen.  

 

Artikel 5 Water 

Een deel van de bestaande watergang is opgenomen in het plangebied en bestemd voor water.  

 

Artikel 6 Wonen - 1 

Een strook die fungeert als achterpad voor de woningen aan de Baron Mulertlaan is opgenomen met de 

bestemming Wonen - 1. Dit is dezelfde bestemming die is opgenomen in het vigerende 

bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. De regels over aan- en uitbouwen, bijgebouwen, 

overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn overgenomen uit dit bestemmingsplan. De 

regels die voor deze strook gelden, zijn daarmee hetzelfde als het overige deel van deze percelen. 
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Artikel 7 Woongebied 

De nieuwe woonpercelen zijn bestemd als Woongebied. De precieze positionering van de woningen is 

nog niet bekend. Het kan zijn dat de groenstrook in het noorden breder wordt, evenals de weg. Ook is 

het mogelijk dat er parkeervoorzieningen in de openbare ruimte worden gecreëerd. De functies groen, 

verkeer en parkeren zijn daarom expliciet opgenomen in de regels. Ook zijn er weinig aanduidingen op 

de kaart opgenomen (zoals een bouwvlak). Diverse bepalingen zijn in de regels opgenomen. Zo zijn er 

regels opgenomen over de afstand van het hoofdgebouw tot de voorste, zijdelingse en achterste 

perceelsgrenzen (respectievelijk 3 m, 2,5 m en 5 m), over de maximale goot- en bouwhoogte (7 en 10 m) 

en over de bebouwingspercentages per bouwperceel (40% bij twee-aaneengebouwde woningen en 35% 

bij vrijstaande woningen). Voorts is bepaald dat de voorgevel van hoofdgebouwen altijd ten minste 1 m 

moet verspringen ten opzichte van de naastgelegen woning. Dit geldt niet voor de woningen die aan 

elkaar worden gebouwd (dus de twee woningen die een twee-onder-één-kapper vormen).  

 

Voorts zijn in de regels bepalingen opgenomen ten aanzien van erfbebouwing. De maximale oppervlakte 

voor erfbebouwing bedraagt 50 m², mits een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het 

zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt blijft. Dit om voldoende buitenruimte te garanderen. Er zijn 

diverse bepalingen opgenomen ten aanzien van de positionering van aan- en uitbouwen, overkappingen 

en bijgebouwen. In enkele gevallen wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijstaande bijgebouwen en 

aangebouwde bijgebouwen. Ditzelfde onderscheid wordt ook gemaakt bij overkappingen. Ruimtelijk 

gezien sluiten aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen namelijk meer aan bij aan- 

en uitbouwen, waardoor de regels die voor aan- en uitbouwen ook gelden voor aangebouwde 

bijgebouwen en aangebouwde overkappingen. 

 

Binnen de woonbestemming zijn tevens bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan zoals erf- en 

terreinafscheidingen. Paardenbakken, zwembaden en mestplaten zijn binnen de bestemming niet 

toegestaan. 

 

Binnen de woonbestemming worden mogelijkheden opgenomen voor het uitoefenen van 

aan-huis-gebonden beroepen. Onder een aan-huis-gebonden beroep wordt verstaan het beroepsmatig 

verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar 

aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of 

therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij 

behorende bebouwing wordt uitgeoefend.  

Tevens wordt toegestaan dat binnen de woonbestemming onder een aantal voorwaarden kleinschalige 

bedrijvigheid kan worden uitgeoefend. Het betreft hier activiteiten waarvoor geen melding- of 

vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en die door 

de beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden 

uitgeoefend. Het gaat hier om bedrijvigheid die verenigbaar is met de woonfunctie en welke niet leidt 

tot aantasting van de woonkwaliteit en welke niet leidt tot parkeeroverlast. Voorbeelden van de 

toegestane bedrijvigheid is een kapper aan huis, een kunstenaar of een kleinschalig ambachtelijk 

bedrijfje (bijvoorbeeld maken van sieraden). 

 

De activiteit dient te worden uitgevoerd door de bewoner van de woning. De oppervlakte die gebruikt 

mag worden voor een aan-huis-gebonden beroep of kleinschalige bedrijvigheid, is aan een maximum 

(25% van het woonoppervlak met een maximum van 50 m²) gebonden om te voorkomen dat het 

woonkarakter wordt verdrongen door de niet-woonfunctie. 

 

Artikel 8 Waarde - Archeologie 3 

De dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied is gehanteerd voor het gehele plangebied. Voor 

het plangebied geldt regime 3 (Waarde - Archeologie 3) (Overig gebied) zoals dit binnen het 

bestemmingsplan Bergen-Dorpskern Zuid is toegepast. In dit archeologieregime dient bij grondroerende 

werkzaamheden dieper dan 40 cm binnen een planomvang van 500 m² of groter met de aanwezigheid 
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van archeologische waarden rekening gehouden te worden en een archeologisch vooronderzoek plaats 

te vinden. 

 

In de regels van de dubbelbestemming is aangegeven wat is toegestaan binnen welk archeologisch 

regime. Bouwen op gronden waarvoor regime III geldt is verboden voor bouwwerken groter dan 500 m
2
. 

Hiervan kan ontheffing worden verleend indien door middel van een archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Hetzelfde geldt 

voor een aantal werken en werkzaamheden. Er geldt een aanlegvergunningplicht indien grondroerende 

werkzaamheden op een bepaalde diepte worden uitgevoerd.  

5.2.2  Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing aan 

het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende 

betekenis. 

 

Artikel 2 Wijze van meten 

Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te 

worden, gemeten moeten worden. 

5.2.3  Algemene-, overgangs- en slotregels 

Artikel 9 Antidubbeltelregel 

Het doel van de antidubbeltelregel is te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 

bepaalde gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het 

opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw, waaraan een 

soortgelijke eis wordt gesteld. 

 

Artikel 10 Algemene bouwregels 

De op de verbeelding aangegeven bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen worden 

overschreden met kleine bouwdelen. In dit artikel is geregeld hoe groot de overschrijding mag zijn en 

onder welke voorwaarden. 

 

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels 

Voor ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan is een algemene ontheffingsbevoegdheid 

opgenomen. De onderhavige regeling voorziet in verband met de gewenste duidelijkheid, in een 

objectieve begrenzing van het toepassingsbereik van de ontheffing.  

 

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van kleine overschrijdingen van de 

bestemmingsgrenzen. 

 

Artikel 13 Overige regels 

Werking wettelijke regeling 

In de regels bij bestemmingsplannen wordt in een (toenemend) aantal gevallen met verwijzing naar een 

(andere) wettelijke regeling een procedure, begrip en/of functie uit die andere regeling van toepassing 

verklaard. Zo ook in dit bestemmingsplan. 

Sinds jaar en dag mag van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) een 

bestemmingsplan slechts volgens de vereiste procedure van de Wro worden gewijzigd en heeft de 

Afdeling er bezwaren tegen dat een plan impliciet kan worden gewijzigd, zoals het geval kan zijn als 

zonder verdere aanduiding een van-toepassing-verklaring van een wettelijke regeling in de planregels is 

opgenomen. 
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Het is dan ook nodig dat verwijzingen naar toepasbare wettelijke regelingen worden gefixeerd, namelijk 

naar de tekst ervan zoals die op het moment van vaststelling van het plan gold. Wordt dit nagelaten dan 

bestaat het risico dat de ABRS een vastgesteld bestemmingsplan alsnog vernietigt. 

 

Artikel 14 Overgangsrecht 

Bouwwerken  

In dit artikel is het overgangsrecht ten aanzien van bouwen neergelegd. Uitbreiding van de bebouwing is 

slechts mogelijk met ontheffing van burgemeester en wethouders.  

 

Gebruik  

De eerste drie delen van dit artikel betreffen de (reducerende) overgangsregels met betrekking tot 

gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken voor zover dat gebruik afwijkt van het 

bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht krijgt. Hiervan is uitgezonderd strijdig gebruik dat 

al in strijd was met het voorheen tot dat tijdstip geldende plan en waartegen wordt of alsnog kan 

worden opgetreden. Dit sluit aan bij de vaste jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State waaruit blijkt dat, indien de gemeente strijdig gebruik gewraakt heeft, er geen beroep op 

het overgangsrecht mogelijk is.  

 

Artikel 15 Slotregel 

Het laatste artikel van de regels betreft de citeertitel van het onderhavige bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

Met het onderhavige bestemmingsplan worden diverse woningen mogelijk gemaakt. In alle gevallen 

betreft het particuliere kavels. De kosten voor de bouw, aansluiting op de riolering enzovoorts, zijn voor 

de ontwikkelaar. 

 

Met betrekking tot de relatie met de grondexploitatieregeling in de Wro, wordt opgemerkt dat er sprake 

is van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro juncto artikel 6.2.1a Bro, maar er geen 

kosten voor de gemeente met de ontwikkeling gemoeid zijn. Om deze reden is geen exploitatieplan 

nodig, omdat het totaal van de exploitatiebijdragen minder bedraagt dan € 10.000,-.  

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan is direct als ontwerp tervisie gelegd, vanaf 1 mei 2014 tot en met 11 juni 2014. 

Voorafgaand aan de tervisielegging is een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden (op 23 

april 2014). De gemeente heeft ervoor gekozen geen inspraakprocedure te doorlopen, aangezien in het 

voorgaande bestemmingsplan sprake was van de mogelijkheid 8 woningen te realiseren. Tegelijk met de 

tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft het vooroverleg met de overlegpartners 

plaatsgevonden. 

Tijdens de periode van tervisielegging zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is door het 

Hoogheemraadschap een overlegreactie ingediend. Deze overlegreactie wordt hieronder behandeld.  

 

Inhoud overlegreactie Hoogheemraadschap 

Vanuit het integrale waterbeheer, zijn er diverse punten die bij verdere ontwikkeling nadere aandacht 

behoeven. De ontwikkeling van deze locatie grenst aan water waar het hoogheemraadschap het 

onderhoud (maaien en baggeren) op uitvoert. Om die redenen zal ook een watervergunning moeten 

worden aangevraagd en worden we graag goed betrokken bij de ontwikkeling van dit plan. Het 

hoogheemraadschap geeft in die hoedanigheid het wateradvies en input voor de aanvraag van de 

watervergunning. Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt omgebouwd naar een gescheiden 

systeem.  

Wij juichen de omvorming van een gemengd rioolsysteem naar een gescheiden systeem van harte toe. 

In het vervolgtraject krijgen wij graag inzicht welke oppervlakken naar het oppervlaktewater zullen 

afvoeren en waar het lozingspunt komt.  

Gezien de grondwaterstand en het waterpeil, is het mogelijk om hemelwater lokaal te infiltreren. Om 

uitspoeling naar diepere delen in de bodem -en uitspoeling naar het oppervlaktewater te voorkomen, 

kan dit echter alleen onder voorwaarde er op die locatie(s) geen bodemverontreiniging aanwezig is. Uit 

het bodemonderzoek zijn verhoogde waarden van o.a. PAK's aangetroffen ter plaatse waar het oude 

schoolplein was gesitueerd. Graag zien we bij verdere uitwerking terug op welke wijze hiermee wordt 

omgegaan.  

Als gevolg van de sloop van de oude school en de ontwikkeling en bouw van de woningen, is er 

verandering van het totaal aan verhard oppervlak. 
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Op bladzijde 26 wordt het toekomstige watersysteem beschreven. Als conclusie is beschreven dat er 

geen compensatie nodig zal zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat dit, gezien de oude bestemming met 

het schoolgebouw en het schoolplein, aannemelijk is. Echter wordt dit onze optiek in deze fase nog 

onvoldoende is onderbouwd/ toegelicht. 

Bij de nadere detaillering zien we dit graag in de aanvraag voor de Watervergunning toegelicht middels 

maatvoering op tekening en met een berekening. Uiteraard mag hierbij de oorspronkelijk aanwezige 

verharding, waarvan het hemelwater direct afstroomt naar het oppervlaktewater of naar het riool, in 

mindering worden gebracht op het te compenseren verhard oppervlak. Graag krijgen we in de 

uitwerking meer inzicht in het daadwerkelijke aantal vierkante meters aan verhard oppervlak. 

In de toekomst is het in principe de bedoeling dat het beheer en onderhoud van de stedelijke 

watergangen naar het hoogheemraadschap zal worden overgedragen. Met het oog op de 

randvoorwaarden en eisen voor die overname is het van belang dat er langs de watergang ten behoeve 

van het onderhoud een onderhoudsstrook van minimaal 5 meter breed aanwezig is. Om de 

bereikbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen, adviseren wij om die grond langs de watergang in 

eigendom van de gemeente te houden. 

 

Reactie gemeente 

Bij de nadere uitwerking zal verder aandacht besteed worden aan het afvoeren van het water, 

lozingspunten, aanpassingen verhard oppervlak en infiltratie. Ten aanzien van het verhard oppervlak: in 

de oude situatie was er sprake van een verharding van iets meer dan 2.200 m² verharding. In de 

toekomstige situatie wordt een weg aangelegd van 470 m² en hebben de woningen een oppervlakte van 

in totaal maximaal 750 m². Dit betekent dat, zolang er niet meer dan 160 m² per perceel wordt verhard, 

er sprake blijft van een afname van het verhard oppervlak. 

Het grootste deel van de gronden binnen het plangebied zijn niet in eigendom bij de gemeente. Het 

water en de groenstrook die hier langs ligt, zijn grotendeels in eigendom bij de ontwikkelende partij. 

Voor zover de gronden in eigendom van de gemeente zijn, blijven zij dat. In die zin wordt voldaan aan de 

aanbeveling, waarbij wel wordt aangegeven dat in de huidige situatie de gemeente geen 

onderhoudsstrook van minimaal 5 m in eigendom heeft. 

Het Hoogheemraadschap wordt bij de verdere planvorming betrokken. De reactie leidt verder niet tot 

aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

 



bijlagen bij de Toelichting
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek 

  



Prins Hendriklaan

Ontvanger : De Laars Waarneemhoogte [m] :    7,5

Rijlijn : Pr. Hendriklaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 26,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 26,86
Bodemfactor [-] : 0,78 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband

Q_etmaal : 3000,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   98,00   96,00     30 1,34   66,82   62,70   56,91
3 Middelzware Motorvoert...    5,70    1,90    3,80     30 2,58   64,80   55,73   53,04
4 Zware Motorvoertuigen    0,30    0,10    0,20     30 2,58   55,22   46,14   43,45
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   69,12   63,58   58,54
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 52,11
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 46,57
D_afstand : 14,29 LAeq, nacht : 41,53
D_lucht : 0,19 Aftrek Art.110g [dB] :    0
D_bodem : 2,85 Lden, excl. Art.110g [dB] :   52
D_meteo : 0,43 Lden, incl. Art.110g [dB] :   52

22-1-2014 17:00:34, blz.  1
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Bijlage 2  Quickscan Flora & Fauna 
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1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Sinds 2008 is er het voornemen voor de sloop en nieuwbouw van de Prins Hendriklaan 33 te Bergen.
Het voorkomen van beschermde soorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen
effecten kunnen gaan ontstaan op planten- en diersoorten die beschermd zijn via de Flora- en faunawet.
Op grond hiervan zijn in 2009 de potentieel voorkomende soorten in beeld gebracht (Adviesbureau
Mertens, 2009). Tussen 2009 en 2013 zijn de opstallen gesloopt en momenteel is het voornemen om het
gebied te bestemmen voor andersoortige woningbouw. Het voorkomen van beschermde soorten vormt
in deze bestemmingsplanprocedure een te onderzoeken aspect. Op grond van het feit dat een Flora- en
faunawet onderzoek uit 2009 verouderd is, heeft Rho adviseurs te Rotterdam aan Adviesbureau Mertens
B.V. uit Wageningen gevraagd om een actualiserend, verkennend veldonderzoek uit te voeren naar het
voorkomen van wettelijk beschermde soorten en om bij het eventueel voorkomen hiervan aan te geven
hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning
gepresenteerd.

1.2 Het plangebied

Het plangebied ligt aan de Prins Hendriklaan 33 te Bergen (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1
voor de exacte ligging). Ten tijde van onderhavig onderzoek lag het terrein braak en was het aan de
randen begroeid met een opgaande vegetatie van bomen en struiken. In figuur 2 wordt en foto-impressie
gegeven van de situatie in januari 2014.

Figuur 1. Ligging van het plangebied Prins Hendriklaan 33 te Bergen.
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Figuur 2. Aanzicht van het plangebied.

1.3 Plansituatie

De plansituatie bestaat uit de herontwikkeling van de huidige locatie met woningen. De situatie ten aanzien
van de geplande woningen is sinds 2008 gewijzigd. In 2008 waren de woningen georiënteerd naar het
zuiden en ten tijde van onderhavig onderzoek is het plan om de woningen noordelijk te oriënteren. In
figuur 3 is deze plansituatie schematisch weergegeven. Het bestemmingsplan geeft ruimte aan een
groenstrook aan de noordkant, aan een verkeersbestemming en aan een woongebied; waarbinnen acht
woningen mogelijk worden gemaakt. De positionering van de woningen wordt vrijgelaten. De bestemming
Water en Groen aan de zuidzijde van het plangebied blijven gehandhaafd.
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Figuur 2. Schetsontwerp van het plangebied.

1.4 Doelstellingen van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk
beschermde natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet van de reconstructielocatie /
uitbreiding te verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de
planontwikkeling weergegeven.
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen
worden beantwoord:
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de

directe omgeving van het plangebied?
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de

plansituatie?
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk

beschermde planten- en diersoorten?

1.5 Opbouw rapport

Na een korte uitleg over de Flora- en faunawet (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens aan de orde:
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3).
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4).
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5).
In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.
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2. FLORA- EN FAUNAWET

2.1 Flora- en faunawet

In de Flora- en faunawet zijn regels gegeven over de bescherming van de in het wild levende planten- en
diersoorten, mede ter uitvoering van de soortbescherming in de Europese Richtlijnen (Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn). Deze soortenbescherming van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïntegreerd in de
Flora- en faunawet. Deze soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk
verontrusten, verstoren of vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren
en het uitgraven, plukken en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.

Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Om een ruimtelijk
plan tot uitvoering te kunnen brengen die negatieve effecten heeft op beschermde soorten, is in een aantal
gevallen een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken noodzakelijk. Om een dergelijke
ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen
afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten. Qua mate van
bescherming kan onderscheid worden gemaakt in de volgende drie beschermingsregimes.

Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming)
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds
begin 2005 een algemene vrijstelling. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als
zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed omgegaan wordt: zij mogen niet onnodig
gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de kritieke periode plaats te vinden.

Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming)
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve
effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt
volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. In zo’n gedragscode
geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van
beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een gedragscode voor de minder
algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor werkzaamheden die niet conform
de gedragscode worden uitgevoerd.

Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming)

Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, vanwege de Vogelrichtlijn te beschermen
vogelsoorten en soorten die zijn opgenomen bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en
plantensoorten (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das en waterspitsmuis) geldt dat een ontheffing
alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze
soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij
de wet genoemd belang.

2.2 Rode lijst

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.
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Tussen de Flora- en faunawet en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van
'gunstige staat van instandhouding' kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere"
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen
Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in
het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten die
wél op de Rode lijst staan) is een uitgebreide effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de
zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in
acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en
hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van
algemenen soorten.
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3. METHODE

Op dinsdag 21 januari 2014 is een bezoek gebracht aan het plangebied aan de Prins Hendriklaan 33 te
Bergen en de directe omgeving. Gedurende dit bezoek is het plangebied en de directe omgeving
beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de
hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er is geen gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens
omdat deze gegeven een veel groter gebied omvatten dan het plangebied en de ecotopen ook niet
overeenkomen (stedelijk gebied ten opzichte van braaklegging).
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING

4.1 Flora

Het plangebied ligt voor het grootste deel braak. Alleen de randen bezitten een opgaande vegetatie,
bestaande uit kruiden, struiken en enkele bomen. Het braakliggende deel en ook de randen zijn het
pioniersstadium niet ontgroeid. Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 21 januari 2014 zijn
geen (beschermde) plantensoorten vastgesteld zoals grote kaardebol. De periode van onderzoek aan
planten is echter niet optimaal omdat planten in januari voor een groot deel al zijn afgestorven. Op grond
van de combinatie van ongeschikte aanwezige ecotopen en het niet aantreffen van beschermde
plantensoorten wordt het voorkomen van beschermde plantensoorten wel uitgesloten.

4.2 Vleermuizen

Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen kan worden uitgesloten. In het gebied ontbreekt het
aan bebouwing en in de bomen ontbreekt het aan gaten waarin vleermuizen zich zouden kunnen
ophouden.

Voor overwinteringsplaatsen is het gebied Prins Hendriklaan 33 te Bergen ongeschikt omdat vleermuizen
niet kunnen verblijven in het gebied.

Het voorkomen van vliegroutes is mogelijk boven het water en de opgaande vegetatie aan de randen van
het plangebied. In 2009 (Adviesbureau Mertens, 2009) zijn overigens geen vliegroutes aangetroffen,
vandaar de aanwezigheid hiervan klein wordt geschat. Een eventuele vliegroute zal echter niet nadelig
worden beïnvloed door de plannen omdat het water en de bomen aan de randen van het gebied
gehandhaafd blijven. Daarnaast wordt er bebouwing gerealiseerd die een extra functie kan gaan vervullen
in de oriëntatie van vleermuizen.

Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals
dijken en rivieren niet aansluiten op het plangebied.

Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen. De tijdelijke
braaklegging zal weer worden opgevuld met woonbebouwing. Ook zal er geen groen verloren gaan met
de plannen. De woningen krijgen daarnaast een tuin. Effecten op de foerageermogelijkheden zijn derhalve
uitgesloten.

4.3 Broedvogels

Het voorkomen van broedvogels aan de randen van het gebied aan de Prins Hendriklaan 33 te Bergen is
aannemelijk. Ten tijde van het veldbezoek werd de niet beschermde stads eend vastgesteld. Op het water
en de oevers kunnen de beschermde soorten meerkoet en wilde eend voorkomen en tot broeden komen.
Daarnaast is het mogelijk dat in bomen en struiken vogels broeden zoals merel, fitis, vink en winterkoning.
Het voorkomen van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen zoals gierzwaluwen en huismussen is zeker
uitgesloten omdat geschikte (potentiële) nestlocaties ontbreken. In 2009 (Adviesbureau Mertens, 2009)
zijn overigens geen vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen aangetroffen. In verband met het voorkomen
van nesten van algemene vogels is het noodzakelijk dat wordt gewerkt buiten het broedseizoen of op een
manier dat nesten en eieren niet worden geschaad.
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4.4 Overige zoogdieren

Het is mogelijk dat ter plaatse de huismuis leeft. Deze soort is niet beschermd. Het voorkomen van licht
beschermde soorten is aannemelijk. Mogelijk komen mol, bosmuis en huisspitsmuis voor. Het voorkomen
van matig of zwaar beschermde soorten wordt, gelet op de aanwezige ecotopen (braaklegging) en ligging
van het gebied (in het stedelijk gebied), uitgesloten. Voor de licht beschermde soorten bestaat een
algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.

4.5 Amfibieën

Als gevolg van de oevers en het aanwezige landhabitat, kunnen ter plaatse van de uitbreiding en met
name aan de randen, algemene amfibieën voorkomen die licht beschermd en niet bedreigd zijn. Voor de
licht beschermde en niet bedreigde amfibieën bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.
Het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten wordt uitgesloten omdat het gebied relatief kort
braak ligt en is gelegen binnen het stedelijk gebied van Bergen. De relatief korte braaklegging zal niet tot
gevolg hebben dat het gebied reeds gekoloniseerd is door de rugstreeppad.De sloot is voor deze pad ook
minder tot niet geschikt door de diepte, begroeide oevers en aanwezige watervogels (o.a. stads eenden).

4.6 Vissen

De realisatie van het plan is voorzien op het land, voornamelijk ter plaatse van de braaklegging. Het
aangrenzende water wordt derhalve niet (nadelig) beïnvloed. Op grond hiervan worden effecten op vissen
uitgesloten. De kans op beschermde aanwezige vissen zoals bittervoorn en kleine modderkruiper is
daarnaast zeer klein omdat het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied en de waterkwaliteit gelijk is
aan dat van stedelijk water.

4.7 Reptielen

Gezien de huidige inrichting ten opzichte van de verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl), de ligging in het
stedelijk gebied en de aanwezige ecotopen, kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.

4.8 Overige

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde geleedpotigen en
mollusken (o.a. brede geelgerande waterroofkever en zeggekorfslak) worden uitgesloten.
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE

Er zijn plannen voor de realisatie van woonbebouwing aan de Prins Hendriklaan 33 te Bergen. Deze
activiteiten zouden kunnen samen gaan met effecten op beschermde soorten. In 2009 is dit gebied
onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten. De plannen worden momenteel vernieuwd en op
grond hiervan is een actualiserend, verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van
beschermde planten- en diersoorten.

Er is vastgesteld dat er in het plangebied vleermuizen kunnen vliegen/foerageren in lage dichtheid. In 2009
(Adviesbureau Mertens, 2009) is dit aangetoond. Deze dieren kunnen er gewoon blijven vliegen in de
aanleg- en gebruiksfase. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. Er is verder vastgesteld
dat er algemene broedvogels voorkomen. In verband met het voorkomen van deze algemene broedvogels
wordt aangeraden om te werken buiten het broedseizoen of op een manier dat de vogels niet tot broeden
komen. Het voorkomen van overige beschermde soorten is uitgesloten.

Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde soorten uitgesloten; de realisatie en
uitvoering van het plan zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Flora- en faunawet.
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BIJLAGEN



1. EXACTE LIGGING

GEBIED LIGT REEDS BRAAK



2. BEGRIPPEN

Baltsplaats Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt
verdedigd tegen andere mannetjes.

Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt
regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.

Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving
van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop.

Kolonie Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt.

Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook
vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.

Paarplaats Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis
is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit
rapport omschreven als “herfst situatie”.

Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere
vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent).

Vliegroute Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar
foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route.
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer,
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel.

Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of
trekkers.

Zwermen Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van
de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele
kolonieplaats.

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en
temperatuurwisselingen zijn nihil.



Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Herziening Prins Hendriklaan 33 als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0373.BPG01002delaar2013-C001 van de gemeente Bergen (NH.). 

 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten mett de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.  

 

1.3  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waarvoor ingevolge dit 

bestemmingsplan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

 

1.4  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 

1.5  aan- en uitbouw 

een aan een hoofdgebouw aangebouwd (deel van het) gebouw dat in directe verbinding staat met het 

hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

 

1.6  aan-huis-gebonden beroep 

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, 

(para)medisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, niet zijnde 

thuisprostitutie, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij 

behorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en 

herkenbaar blijft. 

 

1.7  achtererf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het 

hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. 
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1.8  achterste perceelsgrens 

de grens van het bouwperceel tegenover de voorste perceelsgrens. 

 

1.9  archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt. 

 

1.10  archeologische waarde 

de in een gebied aanwezige waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen in de 

bodem en uit het verleden. 

 

1.11  bebouwing 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

1.12  bestemmingsgrens 

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak 

 

1.13  bestemmingsvlak 

een op de verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. 

 

1.14  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

1.15  bouwen 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. 

 

1.16  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

 

1.17  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

 

1.18  bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

 

1.19  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
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1.20  bijgebouw 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en dat 

niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden 

van het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

 

1.21  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

 

1.22  gevelopbouw 

elke verhoging van de gevel boven de maximaal toelaatbare goothoogte. 

 

1.23  hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op 

de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken. 

 

1.24  kap 

een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65°. 

 

1.25  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

activiteiten die in een woning door een bewoner op bedrijfsmatige wijze worden uitgeoefend, voor 

zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer (Activiteitenbesluit) waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt 

met een ruimtelijke uitstraling die daarbij past. 

 

1.26  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 

telecommunicatie. 

 

1.27  peil 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 

b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 

 

1.28  platte afdekking  

een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw, dat meer dan tweederde van de grondoppervlakte 

van het gebouw beslaat. 

 

1.29  voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan 

als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
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1.30  voorgevelrooilijn 

de (denkbeeldige) lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw alsmede de 

(denkbeeldige) lijn in het verlengde van de andere naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, 

niet zijnde de achtergevel.  

 

1.31  voorste perceelsgrens 

de grens van het bouwperceel die is gericht naar de (nieuw aan te leggen) openbare weg aan de 

achterzijde van de woningen aan de Baron Mulertlaan. 

 

1.32  zijerf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw 

tussen de denkbeeldige lijnen van het verlengde van de voor- en achtergevel. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1  afstand 

afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot perceelsgrenzen 

worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

 

2.2  bouwhoogte van een gebouw 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

2.3  breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

 

2.4  goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 

 

2.5  oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, water, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden; 

b. bij deze bestemming behorende nutsvoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 4  Verkeer  

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de 

aangrenzende bestemmingen; 

b. ontsluitingswegen; 

c. groen; 

d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, groen, reclame-uitingen en water. 

4.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de verkeersregeling, de 

wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 9 m; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2,5 m. 
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Artikel 5  Water 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor water ten behoeve van de waterhuishouding. 

5.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en mag ten behoeve van de bestemming uitsluitend keermuren 

voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen en steigers worden gebouwd met een 

maximale hoogte van 2 m.  
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Artikel 6  Wonen - 1 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen en tuinen. 

6.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

 

6.2.1  Algemeen 

Ter plaatse zijn uitsluitend toegestaan: 

a. aan- en uitbouwen; 

b. bijgebouwen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van paardenbakken, bouwwerken voor 

mestopslag, tredmolens en lichtmasten. 

 

6.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

a. de afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens 

dient bij vrijstaande woningen ten minste 2 m te bedragen; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen vrijstaande bijgebouwen in of op een afstand van ten 

minste 1 m van de zijdelingse perceelsgrenzen worden gebouwd; 

c. in afwijking van het bepaalde onder sub a mogen bij percelen met een breedte van minder dan 15 

m, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen in of op een afstand van ten minste 1 m tot 

de zijdelingse perceelgrenzen worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot (het 

verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw ten minste 5 m dient te bedragen; 

d. bij niet-vrijstaande woningen dienen aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen in of op 

een afstand van ten minste 1 m tot de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd;  

e. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet meer 

bedragen dan 50 m² met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² 

van het gezamenlijke zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; 

f. in afwijking van het bepaalde onder sub e mag de maximale oppervlakte aan aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij bouwpercelen met een oppervlakte:  

1. tussen de 500 m² en 600 m² : ten hoogste 55 m² bedragen; 

2. tussen de 600 m² en 700 m² : ten hoogste 60 m² bedragen; 

3. tussen de 700 m² en 800 m² : ten hoogste 65 m² bedragen; 

4. tussen de 800 m² en 900 m² : ten hoogste 70 m² bedragen; 

5. vanaf 900 m² : ten hoogste 75 m² bedragen; 

g. de oppervlakte per bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m²; 

h. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan de 

achtergevel van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m gemeten vanuit de achtergevel 

van het hoofdgebouw; 

i. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag 

ten hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw; 

j. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde 

overkappingen, mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het 

hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m; 

k. bij vrijstaande woningen mag de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande 

overkappingen ten hoogste 3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen; 

l. bij niet-vrijstaande woningen mag de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande 

overkappingen ten hoogste 3 m bedragen; 

m. vrijstaande bijgebouwen dienen indien niet gekozen wordt voor een platte afdekking te worden 
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voorzien van een kap; 

n. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;  

o. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub j, k en l worden 

overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste van de 

oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m; 

 

6.2.3  bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

a. de hoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m 

bedragen en elders ten hoogste 2 m; 

b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de hoogte van erf- en perceelafscheidingen op zijerven 

grenzend aan wegen ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat: 

1. de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel van het 

hoofdgebouw; 

2. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en 

de zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens 

minimaal 1 m moet bedragen; 

3. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en 

de zijdelingse perceelsgrens tussen de 5 en 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens 

minimaal 2 m moet bedragen; 

4. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en 

de zijdelingse perceelsgrens ten minste 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelgrens 

minimaal 3 m moet bedragen; 

c. zwembaden zijn niet toegestaan binnen bouwpercelen met een kleinere oppervlakte dan 700 m²; 

d. zwembaden dienen op een afstand van ten minste 5 m tot de perceelgrenzen te worden gesitueerd; 

e. zwembaden dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van 

het hoofdgebouw te worden geplaatst; 

f. de oppervlakte van een zwembad mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 50 m²; 

g. de bouwhoogte van zwembaden mag ten hoogste 50 cm bedragen; 

h. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten hoogste 3 

m bedragen. 

6.3  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

6.3.1  Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

Onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, 

in samenhang met het wonen wordt verstaan het gebruik van gedeelten van woningen 

en de daarbij behorende bebouwing door de bewoner ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen 

en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover: 

a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief 

aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m²; 

b. ten behoeve van de kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in 

voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt voorzien; 

c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale 

afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd 

beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de betrokken 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. 

 

6.3.2  Overige regels 

a. Het in gebruik nemen/hebben/of te laten gebruiken van gronden voor paardenbakken, zwembaden 

en mestopslag is niet toegestaan. 

b. Het gebruiken of te laten gebruiken van gebouwen voor het stallen van paarden is niet toegestaan. 

c. Het gebruiken of te laten gebruiken van bijgebouwen voor slaapgelegenheden is niet toegestaan. 
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Artikel 7  Woongebied 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 

a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf en verplaatsing; 

b. ontsluitingswegen; 

c. parkeervoorzieningen; 

d. groen en water; 

e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen en tuinen. 

7.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

 

7.2.1  Algemeen 

Bouwpercelen mogen ten hoogste voor: 

a. 40% worden bebouwd met gebouwen en overkappingen bij twee-aaneengebouwde woningen; 

b. 35% worden bebouwd met gebouwen en overkappingen bij vrijstaande woningen. 

 

7.2.2  Hoofdgebouwen 

a. het aantal woningen bedraagt ten hoogste 8;  

b. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 7 m; 

c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 10 m;  

d. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien: 

1. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt; 

2. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten hoogste 1,5 m 

bedraagt; 

3. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste 50% van 

het dakvlak bedraagt; 

4. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 70% van het 

dakvlak bedraagt; 

e. de woningen worden vrijstaand of twee-aaneen gebouwd; 

f. hoofdgebouwen worden afgedekt met een kap; 

g. de breedte van het hoofdgebouw van een vrijstaande woning mag niet meer bedragen dan 10 m; 

h. de breedte van de hoofdgebouwen van twee-aaneengebouwde woningen mag gezamenlijk niet 

meer bedragen dan 12 m; 

i. hoofdgebouwen worden op een afstand van ten minste 3 m van de voorste perceelsgrens 

gebouwd; 

j. hoofdgebouwen worden op een afstand van ten minste 5 m van de achterste perceelsgrens 

gebouwd; 

k. hoofdgebouwen worden op een afstand van ten minste 2,5 m van de zijdelingse perceelgrens 

gebouwd; 

l. de voorgevel van een hoofdgebouw dient ten minste 1 m uit te steken of terug te liggen ten 

opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw op het aangrenzende bouwperceel, voor zover er 

geen sprake is van twee twee-aaneengebouwde hoofdgebouwen; indien de voorgevelrooilijnen niet 

parallel aan elkaar lopen, dient de afstand tussen de voorgevelrooilijnen op de grens van het 

bouwperceel ten minste 1 m te bedragen; 

 

7.2.3  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden in of op een afstand van ten minste 1 m 

tot de zijdelingse perceelsgrens gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag ten 
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hoogste 50 m² bedragen, met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 

25 m² van het gezamenlijke zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; in afwijking 

van artikel 2.5, worden ondergrondse gebouwen voor zover niet onder een bovengronds gebouw 

gelegen tevens meegerekend in de oppervlakte; 

c. de oppervlakte per bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m²; 

d. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan de 

achtergevel van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m gemeten vanuit de achtergevel 

van het hoofdgebouw; 

e. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag 

ten hoogste 4,5 m bedragen, gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw; 

f. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen op het zijerf worden op een afstand van ten 

minste 1 m achter het verlengde van de voorgevel gebouwd; 

g. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen voor de voorgevel zijn niet toegestaan; 

h. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde 

overkappingen, mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het 

hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;  

i. bij vrijstaande woningen mag de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande 

overkappingen ten hoogste 3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen;  

j. bij niet-vrijstaande woningen mag de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande 

overkappingen ten hoogste 3 m bedragen;  

k. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen; 

l. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub h, i en j worden 

overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste een derde van de 

oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m. 

 

7.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m 

bedragen en elders ten hoogste 2 m; 

b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de hoogte van erf- en perceelafscheidingen op zijerven 

grenzend aan wegen ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat: 

1. de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel van het 

hoofdgebouw; 

2. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en 

de zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens 

minimaal 1 m moet bedragen; 

3. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en 

de zijdelingse perceelsgrens tussen de 5 en 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens 

minimaal 2 m moet bedragen; 

4. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en 

de zijdelingse perceelsgrens ten minste 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelgrens 

minimaal 3 m moet bedragen; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de verkeersregeling, de 

wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 9 m;  

d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten hoogste 

3 m bedragen. 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

7.3.1  Kap 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.3 sub h en j 

ten behoeve van een kap op aan- en uitbouwen en op bijgebouwen bij niet-vrijstaande woningen, met 

dien verstande dat: 

a. afwijking uitsluitend is toegestaan indien een kap in verband met afstemming op de karakteristiek 

van de woning, wenselijk is; 
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b. de goothoogte van de aan- of uitbouw en het bijgebouw niet meer mag bedragen dan de in lid 7.2.3 

sub h en j genoemde bouwhoogte; 

c. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige erven. 

 

7.3.2  Aan- en uitbouwen voor de voorgevel 

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 7.2.3 onder g ten behoeve van de bouw van 

aan- en uitbouwen de voorgevel van het hoofdgebouw met dien verstanden dat: 

a. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen niet meer mag bedragen dan de hoogte van de begane 

grondlaag van het hoofdgebouw; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden aangetast door het verlenen van de 

ontheffing. 

 

7.3.3  Erf- en toegangspoorten 

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 7.2.4 onder a ten behoeven van 

toegangspoorten voor de voorgevelroooilijn met een hoogte van ten hoogste 2 m, met dien verstande 

dat: 

a. de afstand tussen de toegangspoort en de straat voldoende dient te zijn voor het veilig opstellen 

van een auto; 

b. de volgende criteria worden afgewogen bij afwijking:  

1. de breedte van de weg (inclusief voet- en fietspaden en bermen) waarop de toegangspoort 

invloed heeft; 

2. de breedte van de toegangspoort; 

3. de mate van transparantie boven een hoogte van 1 m; 

4. de mate waarin sprake is van een zorgvuldige vormgeving; 

5. de mate waarin de toegangspoort wordt afgeschermd door groen, dan wel de mate waarin 

groen rondom de toegangspoort wordt toegepast. 

7.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:  

 

7.4.1  Aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

a. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning inclusief, 

aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m²;  

b. ten behoeve van de kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in 

voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt voorzien; 

c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale, 

afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd 

beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de betrokken 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. 

 

7.4.2  Overig 

a. Het in gebruik nemen/hebben/of te laten gebruiken van gronden voor paardenbakken, zwembaden 

en mestopslag is niet toegestaan. 

b. Het gebruiken of te laten gebruiken van gebouwen voor het stallen van paarden is niet toegestaan. 

c. Het gebruiken of te laten gebruiken van bijgebouwen voor slaapgelegenheden is niet toegestaan. 
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Artikel 8  Waarde - Archeologie - 3 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en de 

veiligstelling van archeologische waarden. 

8.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) geldt dat ter plaatse van 

de bestemming Waarde - Archeologie - 3 uitsluitend bouwwerken zijn toegestaan: 

1. met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²; 

2. met een oppervlakte van meer dan 500 m², waarvoor geen graafwerkzaamheden dieper dan 40 

cm uitgevoerd hoeven te worden of waarvoor geen heiwerkzaamheden uitgevoerd hoeven te 

worden. 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

8.3.1  Afwijken met omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2, met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels.   

 

8.3.2  Geen archeologische waarden 

De omgevingsvergunning, zoals in lid 8.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager 

van de omgevingsvergunning voor het bouwen aan de hand van nader archeologisch onderzoek heeft 

aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

 

8.3.3  Overige voorwaarden 

De omgevingsvergunning, zoals in lid 8.3.1 bedoeld, wordt voorts verleend, indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische 

waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 

vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de 

bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 

afwijking regels te verbinden, gericht op: 

1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 

behouden; 

2. het doen van opgravingen; 

3. begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige. 

8.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

8.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in gronden ter plaatse van de bestemming Waarde - Archeologie - 3 zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of 

werkzaamheden met een grotere omvang dan 500 m² uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe worden gerekend 

het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen en aanleggen van drainage, 

tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor 

afwijking, zoals in lid 4 bedoeld, is verleend; 

b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
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e. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 

8.4.2  Uitzondering op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van 8.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 8.2 in acht is genomen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

8.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 8.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager 

van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan de hand van nader 

archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden 

aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een 

rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel 

van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 

geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op het behoud van de 

archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de 

bouwactiviteiten door een archeologische deskundige. 

8.5  Wijzigingsbevoegdheid 

8.5.1  Verwijderen bestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming Waarde - 

Archeologie - 3 geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien: 

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn; 

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet. 

 

8.5.2  Wijzigen bestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Waarde - Archeologie - 3 wijzigen in een andere 

bestemming Waarde - Archeologie teneinde grotere of kleine oppervlaktes en/of dieptes toe te staan 

zoals genoemd onder 8.2 en 8.4.1 teneinde de archeologische waarden op een andere wijze te 

beschermen en veiligstellen, indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse 

andere archeologische waarden aanwezig zijn.  

  

 



  61  

 
  

Rho adviseurs voor leefruimte   021522.17757.00 
  

Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 9  Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 

 

 

Artikel 10  Algemene bouwregels 

10.1  Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen mogen worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m 

bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt en de 

oppervlakte niet meer dan 6 m²; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m 

bedraagt. 

 

 

Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

11.1  Maten en bouwgrenzen 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een 

omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 

verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m 

bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 

de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 

 



62  

 
  

Rho adviseurs voor leefruimte   021522.17757.00 
  

Artikel 12  Algemene wijzigingsregels 

12.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve 

van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere 

realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 

de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en 

het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

 

 

Artikel 13  Overige regels 

13.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 

moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 14  Overgangsrecht 

14.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. eenmalig kan in afwijking van sub a een omgevingsvergunning worden verleend voor het vergroten 

van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in dit lid onder a, met maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan. 

 

14.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 15  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Herziening Prins Hendriklaan 33'. 
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